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ELE NASCEU HÁ 10 MIL ANOS 
Célia Maria Plácido Santos 

 

 
 
"Amai para entendê-las! 
Pois só quem ama pode ter ouvido 
Capaz de ouvir e de entender estrelas." 
(Olavo Bilac, in Via-Láctea). 

 
A voz rasgante de Elvis no Comeback' 68 e seu desempenho arrebatador 
antecipava o que viria: o tigre até então enjaulado, fazendo valer agora sua 
liberdade:  convicção de que estava fazendo o que mais desejava (e 
sabia), estar novamente junto ao seu fiel e boquiaberto público, senti-lhe as 
palpitações, os tremores,  em resposta à sua entrega total e irrestrita, como 
fora nos primórdios, como só poderia ser, doravante. O suor escorrendo 
em seu rosto, o cabelo descomposto, a negra roupa encharcada, enfim, 
agora ele se permitia apenas SER e SENTIR! 
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JÚLIO CESAR - SHOW 
 
 
Júlio Cesar trouxe uma surpresa para 
o público presente em sua 
apresentação, um anel! Isso mesmo, 
distribuiu  dezenas de anéis o que 
agradou o público feminino. Em seu 
repertório mais focado na fase "anos 
50 e 60" interpretou "Vino, Dinero Y 
Amor"; "Girl Happy"; "One Track 
Heart"; "Frankfort Special; "Hard 
Knocks"; "As long As Have I Have 
You". Há também interpretações da 
fase "Anos 70" como "Unchained 
Melody" e "There Goes My 
Everything". O show foi bastante 
divertido fazendo com que a platéia 
fizesse o famoso "trenzinho"! Adriana, 
esposa de Júlio estava presente e nos 
ajudou na organização do evento. 
Queremos agradecê-lo pela ajuda que 
vem nos dando na parte de som. Júlio 
vem investindo em seu equipamento 
tornando o evento cada vez melhor, 
assim como seu show! Antes da 
reunião Júlio comprou outro microfone 
para o palco, facilitando ainda mais a 
dinâmica no palco! Eu e o Júlio 
estaremos colocando todos os 
playbacks no computador e usar o PC 
ao invés de usar CDs no dia da 
Reunião. Essa mudança vai dinamizar 
melhor todas as apresentações e 
facilitar na hora de buscar um 
determinado playback! Estamos 
buscando melhorar a cada evento 
para que todos voltem satisfeitos para 
seus lares! 

 
 
(Acima) Julio Cesar 
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